
وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة قال اهللا تبارك وتعاىل: ((

  ))عينا

صل فيه احلاجة إىل املاء )) أي طلب؛ وذلك حني كانوا يف التيه أو أنه يف كل مكان حياستسقىقوله: ((

  .فيستسقي ويغاثون 

كون تالعصا كان فيها ثالث آيات عظيمة؛ أوال أنه يلقيها ف)) العصا معروف؛ وهذه اضرب بعصاكوقوله: ((

ود طحية تسعى؛ وثانيا: يضرب ا احلجر فيتفجر عيونا؛ وثالثا: ضرب ا البحر فانفلق فكان كل فرق كال

  العظيم.

ودا؛ ألن هذا أبلغ اجلنس أي حجر يكون وليس حجرا معه )) تقدم أن الصواب فيها أن املراد بهالحجروقوله: ((

  يف اإلعجاز ويف اآلية.

)) يعين انفجرت)) االنفجار االنفتاح واالنشقاق ومنه مسي الفجر ألنه ينشق به األفق؛ فمعىن ((فانفجرت منه((

  منه هذه العيون . تشقق

))؛ والفرق عينا)) عينا)) متييز للعدد؛ ألن اثنتا عشرة مبهم أي اثنتا عشرة ؟ فميزها بقوله: ((اثنتا عشرة عينا(((

التمييز يكون على تقدير من واحلال يكون أن احلال يكون على تقدير من ويش قلنا:  أن  :والتمييز  احلال بني

أي يف حال الركوب؛ وتقول تصبب اخلجل عرقا؛ أي من العرق؛ جاء الرجل راكبا على تقدير يف؛ تقول مثال: 

)) وإال كل منهما وفجرنا فيها من العيون(( تعاىل:اهللا )) أي  اثنتا عشرة من العيون كما قال ثنتا عشرة عينا((ا

مبني ملبهم وكل منهما منصوب وكل منهما نكرة؛ لكن التمييز مبني للذوات، واحلال مبينة للهيئات؛ والفرق 

  .الثاين: التمييز على تقدير من واحلال على تقدير يف

بل اثنتا عشرة عينا؛ ملاذا ؟ ألن بين إسرائيل كانوا اثين عشر أسباطا  ة)) يعين ال عينا واحداثنتا عشرة عينا((

  ولذلك كانت العيون لكل سبط واحد.

)) مكان شرم حىت ال خيتلط بعضهم كل أناس مشربهماألسباط ((من ) أي قد علم كل أناسقال تعاىل: ((

 ؛موسى على اهللا نعمة من وهي لإسرائي بين على أي عليهم اهللا نعمة من وهذه ؛يق بعضهم بعضااببعض ويض

 لعطشهم مزيلة فألا إسرائيل بين ىعل ا اهللا نعمة وأما ؛وتصدقه تثبته آية فألا موسى علىا  اهللا نعمة أما

  . وظمأهم

 كل منها أعظم أو جنسها من والسالم الصالة عليه وللرسول إال الرسل آيات من آية من ما: العلم أهل قال

 حصل ما ومنها هو له حصل هو ما منها لكن ؛جنسها من أو منها صلى اهللا عليه وسلم  للرسول الرسل آيات



 العيون تفجر جهة من وسلم عليه اهللا صلى للرسول حصل الذيو  قالوا ؛لألنبياء آية األولياء كرامة فإن ؛ألتباعه

 وهو العيون أمثال أصابعه بني من يفور املاء فكان اإلناء من العيون تفجرت ألنه ؛وسىمل حصل الذي من أعظم

 من وإن((  يتفجر ما منها تتفجر أن عادا فمن احلجارة أما ؛يتفجر أن عادته من ليس واإلناء اإلناء يف

 حصل الذي من أعظم وسلم عليه اهللا ىصل للرسول حصل الذي فصار)) األنهار منه يتفجر لما الحجارة

   .وسلم عليه اهللا صلى ملوسى

 املباح أن واعلم ؛لإلباحة ؟ للوجوب الإو  لإلباحة األمر هذا))  واشربوا كلوا مشربهم أناس كل علم قد((  

 املباح ألن ؛مكروها يكون وقد ،مستحبا يكون وقد ،أحيانا حمرما يكون وقد ،أحيانا واجبا يكون قد  يف األصل

 ؟كذلك أليس ؛حراما يكون وقد ،واجبا البيع يكون قد لكن))  البيع اهللا أحل((  اخلمسة األحكام به تتعلق قد

 فيما الوجوب تضمنت ))واشربوا كلوا (( اإلباحة علي محلناها إذا فهنا ؛مكروها يكون وقد مستحبا يكون قد

 للوجوب الذي األمر هذا أن قلنا إذا أما ؛ويشرب يأكل أن عليه جيب فإنه تلفال نفسه على اإلنسان خشي إذا

  وغريه.اإلباحة  سواه من  ما عنا خرج

 شيئا عليكم جيعل فلم املياه من ورزقكم الثمار من لكم أخرج حيث عطائه من أي))  اهللا رزق من: (( وقوله

 أن وشربا أكال بالرزق عليه اهللا مين الذي أن األمر حقيقة ألن))  مفسدين األرض في تعثوا وال((  ينقصكم

 ال(( ومعىن))  األرض في تعثوا ال: (( قال وهلذا ؛واإلصالح الصالح هو الذي الشكر ذلك مقابل عليه جيب

 : قوله إن: نقول مث ومن ؛اإلفساد يف اإلسراع ، اإلفساد معناها يتعال أو العتوف مفسدين؛ تسريوا ال أي ))تعثوا

 ألن ؟ لعاملها مؤكدة كيف ؛لعاملها مؤكدة لعاملها مؤكدة))  ال تعثوا: (( قوله يف الواو من حال ))مفسدين((

  العتو أو العيت معناه الفساد فتكون هذه احلال مؤكدة يعين: ال تفسدوا مفسدين.

)) مباذا يكون إفساد األرض ؟ باملعاصي؛ يكون إفساد األرض باملعاصي وال تعثوا في األرض مفسدينوقوله: (( 

اد يف األرض )) فدل هذا على أن الفسظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناسلقوله تعاىل: ((

ب ومرض مسئوليتها على زل وقحط وجديكون باملعاصي؛ وأن مسئولية الفساد يف األرض من حروب والفنت وزال

 منواآ القرى أهل أن ولو((  على بين آدم؛ ألن اهللا يقول: أهل املعاصي؛ هم السبب وهم الشؤم من؟ على

 توجد فما)) يكسبون كانوا بما خذناهمأف كذبوا ولكن واألرض السماء من بركات عليهم لفتحنا واتقوا

 هلم حصل الذي وهذا)) كثير عن ويعفو أيديكم كسبت فبما مصيبة من أصابكم وما((  مبعصية إال مصيبة

 الفساد عن يبعدوا وأن طاعته على يستمروا وأن عليه اهللا يشكرو  أن عليهم كان وشربا أكال تعاىل اهللا رزق من

    ؟حصل لذيا ما لكن اإلصالح يف يشرعوا وأن



 وألذها للبدن هاأنفع و األطعمة أحسن من والسلوى ملنا))  واحد طعام على نصبر لن موسىا ي قلتم وإذ(( 

 واحد طعام على نصبر لن قالوا((  هذا على صربوا ما مءدنال إسرائيل بنو لكن ؛يكون ما أحسن ومن مذاقا

 خسيسةىن، أد رزقوها اليت األطعمة بالنسبة ةأطعم لكنها ؛متعددة أطعمة نريد فقط والسلوى املن نريد ما)) 

 طعام على نصبر لن قالوا(( ؛هلذا بالنسبة جدا رديئة تعترب إا بل وعالية ورفيعة شريفة ليست يعين هلا بالنسبة

 باملاء ينبذ الشرب يف يستعمل الغالب يف ملنا قلنا والسلوى ملنا طعامان مها واحد طعام قائل قال إذا))  واحد

ال شك   وسلوى من إال عندنا ما اجلنس هذا علي نصرب ما يعين اجلنسهنا  الطعامب ملرادا :يقال أو ؛ويشرب

 ربك لنا فادع((  هلم عزوجل اهللا ليدعوا مبوسى منهم توسل هذا)) ربك لنا فادع(()) ربك لنا فادع((الثاين 

 أو ربنا لنا دعا :قالوا ما ،منهم عظيم جفاء على تدل ))ربك لنا دعا(( :وكلمة)) األرض تنبت مما لنا يخرج

((  ؛وكربيائهم وغطرستهمسفههم  من وهذا باهللا والعياذ منه بريئون كأمبل قالوا ادع لنا ربك   اهللا دعوا قالوا

 وهلذا الشيء هذا خيرج دعائك أو دعواك مبجرد أنك يقولون كأم خيرج دعا الطلب جواب خيرج))  لنا يخرج

 ،نبغي ما والسلوى ملنا السماء من ينزل الذي نبغي ما))  األرض تنبت مما لنا يخرج((  للطلب جوابا جعلوه

 من))  بقلها من: ((  وقوله.  السماء من ينزل ما نريد وال األرض تنبت مما لنا خيرج مساويني ليسوا أرضيون هم

 ومكان اإلخراج اإلخراج ابتداء يعين البتداءل األوىل من ))يخرج لنا مما؟ ((معناها يشو  األوىل من أوال بقلها

 ألن ؛ما املوصول السم بيانه؟ أيش ؛بيانية من بيان ))بقلها من(( :وقوله ؛األرض تنبت ما هو منه خيرج الذي

  .بيان إىل حيتاج مبهم املوصول اسم

 من األرض تنبت مما(( غريبني نعم))  وبصلها وعدسها وفومها وقثائها بقلها من األرض تنبت مما((  

 ويقال ثوم يقال الثوم هو )) ومها(ث(. البقل هذا شبههو  ثكراال مثل ساق الذي ما له النبات هو البقل ))بقلها

أظن معروف  العدس )) وعدسها((.  الثوم بالفوم املراد إن أقرب واألول نعم؟ احلنطة الفوم إن :وقيل ؛فوم

 للمن بالنسبة هذه كل ؛البطيخ صغار معروف القثاء أيضا ))وقثائها((  ؛معروف أيضا )) وبصلها(( ؛معروف..

  : فقال وسلم عليه اهللا صلى موسى عليهم أنكر وهلذا ؛بشيء ليست السلوى و

 معىن ))خير هو بالذي أدنى هو الذي أتستبدلون(( ؟)) خير هو بالذي أدنى هو الذي أتستبدلون(( 

 ويش ؛بديال تأخذون أي تستبدلون ه؛عن أخذته بالشيء الشيء استبدلت  بديال تأخذون أي تستبدلون

   خري هو بالذي تستبدلونه بالذي أدىن هو الذي تأخذون؟

 وعدسها  وفومهاوقثائها  بقلها من(( ،الذي طلبوه أدىن؟ هو بالذي املراد ما ))أدنى هو لذيا((: قوله يف طيب

  .نعم والسلوى ملنا ))خير هو بالذي(( ؛أدىن هو الذي هذا أشياء مخسة وبصلها)) 



  ؟ جيوز ما وإال جيوزنرجع إىل النحو نشوف  هنا الصلة صدر حذف يف رأيكم ما ))أدنى هو الذي(( :قوله

  ؟ بكثرة ؟جيوز ،جيوز: الطالب

 ويف غائبني وأنتم يقول مالك ابن و أل غري موصول هو ةلويط غري الصلة ألن ؛بقلة إال جيوز ما خطأ، :  الشيخ

   البيت عنكم  راح ما غائبني ام كملوا

رُ  َأيا اْلَحْذفِ  َذا ِفيو               .نـَْزرٌ  فَاْلَحْذفُ  ُيْسَتَطلْ  َلمْ  َوِإنْ  َوْصلٌ  ُيْسَتَطلْ  يـَْقَتِفي  ِإنْ  َأي  َغيـْ

  غائبني وهذه تطلع إن شاء اهللا  لكم توبة منتحنكم بالغيب العلم هكذا 

 القرآن يف جيوز ما التصرف هذا وطبعا ؛قليل هذا يكون خري بالذي قلت لو)) خير هو بالذي(( :أيضا ومثلها

  أي نعم. القرآن غري يف كان لكن طالت ما أو الصفة طالت سواء األمر كان مهما

 ؟ عليه يدل ويش استبداله نعم خري هو بالذي أدىن هو الذي استبدال))  خير هو بالذي أدنى هو الذي(( 

 ناس يف واقع هذا ةار يجس مشتهي أنا واهللا يقول حليب فنجان هقدمت اإلنسانمثل  واالحنطاط السفه على يدل

 أن  فاحلاصل ؛ةار يجالس مشتهي هو ال يقول النظيف الطيب الشراب قدمهـ  العافية اهللا نسألـ  الدخان يشربون

 يف هذا يكون وكما ؛واحنطاطه اإلنسان سفه على باحلقيقة تدل خري هو بالذي األدىن استبدال تدل املسائل هذه

 األخالق من الدنيئة األشياء خيتار  يروح اإلنسان كون  واملعقوالت املعنويات يف أيضا يكون احملسوسات

 ما غري اإلمكان يف ما هذا غري وجد ما اإلنسان فرض لو نعم خطأ، هذا خري هو ما ويرتك وغريها واملعامالت

 مما أعلى شيء  يوجد كون لكن هو أدىن؛ لوو  له أبيح مما الشيء كان إذا يالم ال ،يالم ما ؟ ال الإو  يالم  كان

 أتأتون((  :لقومه السالم عليه لوط قال وهلذا ؛السفه من أنه شك فيه ما هذا هذا وترتك  وتطلبه عليه تكن

 موسى هلم قالنعم ))  عادون قوم أنتم بل أزواجكم من ربكم لكم خلق ما وتذرون العالمين من الذكران

 صلى اهللا عليه وسلم موسى وكأن  اهللا وايدع أن إىل اجتحي ما هذا يعين)) مصرا هبطواا: (( والسالم الصالة عليه

 من قول وأما ؛الدعاء ذا هلم اهللا يدعوا وسلم عليه اهللا صلي ملوسى يليق ما نعم هذا هلم وبني هذا عليهم أنكر

 ينكر كيف ألنه بل بصحيح ليس هذا ؛سئلوا ما هلم فإن مصرا يهبطون هلم قل له وقيل دعا إنه املفسرين من قال

 عليوخبهم  موسى أن والصواب بعيدو  مستحيل شيء هذا به اهللا ويدعوا يذهب هو مث منه ذلك يطلبوا أن عليهم

: (( قال ذاوهل ؛منه مملوءة الدنيا كل صعبا أمرا ليس طلبتم  الذي األمر هذا هلم وقال عليهم وأنكر سألوه ما

 وهلذا ؛ال :قولن ولكننا نعم؟ النيل مصر أا يومئ برأسه  سيد غريها الإو  النيل مصر مصرا))  مصرا هبطواا

 ةمنصرف مصرا لكن نعم؟ عنها ينصرف وال تنصرف ما النيل مصر ،تنصرف ، ما تنكر ما النيل ومصر ت،نكر 



 أنتم ولكن بعزيز ليس هذا يعين )) سألتم ما لكم فإن(( ذلك جتدون األمصار من مصر أي هبطواا يعين اآلن

   ؟ مصرا كلمة هنا الصرف عدم موجبات من فات الذي ويش ؛جتدون األمصار من مصر يأل روحوا

   تعريفال:  الطالب

 نعم فيها وهذه والتأنيث العلمية فيها كوني البلدان سماو  نكرة هذه يعين نكرة هذه ألن ؛تعريفال نعم:  الشيخ

 ما لكم فإن((  مذكر يكون قد أيضا مؤنث إنه نقول ال وقد األمصار واحد مصر ألن التأنيث فيها نقول قد

  ))  سألتم

  ؟ أو موسى عهد يف عندهم ودةهمع كانت هذه والبصل والثوم البقل هذه. نعم شيخ؟:  السائل

   . األشياء هذه من األرض تنبت مما يعرفون هم عندهم أا الظاهر ،الظاهر هو أي:  الشيخ

  شيء؟ أي لفول: ا السائل

  .  العدس من قريبوميكن أن يقال فول ألنه  اءتبال ومت ومتال هو شيء قلت ما أدري ما لفولا : الشيخ

  الفول .....: البقل هو الطالب

  : ال اصطالح هذا   الشيخ

 لن موسىا ي قلتم وإذ((  التفات فيه اآلن شف عليهم ضربت))  والمسكنة الذلة عليهم وضربت: (( قال

 اهللا من خرب ،اآلن مستأنف كالمال إذا )) عليهم وضربت(( :قال مث. آخرها إىل)) واحد طعام على نصبر

 يقابلون ما أذلة الشجاعة يف هذا ))لذلةا(( واملسكنة، الذلة عليهم ضربت أنه إسرائيل بين عن وتعاىل سبحانه

 يعود فقراء واملسكنة))  جدر وراء من أو محصنة قرى في إال جميعا يقاتلونكم ال((  :تعاىل اهللا قال وقد عدوا

 كرم شيء ويش الشجاعة ؛بالنفس كرم وال باملال كرم ال،غىن عندهم وليس شجاعة عندهم فليس ؛الفقر إىل

 هلم حصل ما باهللا والعياذ هم ؛باملال جود والكرم ؛اهللا كلمة إلعالء بنفسه اإلنسان جيود بالنفس ؟ شيء بأي

 أمة يوجد ما وهلذا  هلم جود فال واملسكنة ،عندهم شجاعة فال الذلة عليهم ضربت العكس بل هذا وال هذا 

 يكثر املال أن هلم أوجب وهذا فقرية قلوم لكن كثرية األموال ،ماال هو ما قلبا أفقر  أفقر وال اليهود من أفقر

 .عليهم ضربت الوصف ذا وصفوا هم ؟نعم تلتهم تلتهم اليابس احلطب يف اليت النار مثل زالوا ال ألم ؛لديهم

 كأنهجماز؛   كالم إنه نقول أن صح إن ،املكنية االستعارةب يسمونه ما باب من هذا))  عليهم ضربت: (( وقوله

 ال عليهم طابعا صارت كأا واملسكنة الذلة هذه فكأن ؛الطابع عليه يضرب الذي النقط السكة مبنزلة جعلهم

 يقال وهلذا ؛الطبع عليهم ةمطبوع والدرهم الدينار والفضة الذهب ألن ؛السكة الطابع يفارق ال كما تفارقهم



 مناسبا ترى ما نقودها على ختتم دوله وكل فيه خيتم الذي الطابعب عليه ضربيعين  الدينار وضرب الدرهم ضرب

   .املسكنة وكذالك  مضروبةعليهم  باهللا والعياذ الذلة فهذه لسياستها

 يف طأاخل وإمنا ورسوله اهللا لكالم خمالفا الواقع يكون أن ميكن ال قلنا نعم؟ اآلن هذا خالف الواقع :قائل قال فإذا 

 ويف مطلقة آية هذه نقول ؛ورسوله اهللا خرب ختتلف ميكن ما األخبار ،  ...... ال اهللا كالم الإو  ؛والتصور الفهم

 هذه يقيد)) الناس من وحبل اهللا من بحبل إال ثقفوا ما أين الذلة عليهم ضربت((  :عمران آل يف تعاىل قوله

 أو تعاىل اهللا وصلهم فإذا ؛الناس من وحبل اهللا من حببل إال ))والمسكنة الذلة عليهم ضربت(( ريويص اآلية

  فهمتم؟. وقوة شجاعة معهم يكونو  الذلة عنهم تزول فإم الناس وصلهم

 واليهود ؛به ميدون ملا اليهود غري الناس ميدهم أن الناس من واحلبل ؛اإلسالم هإن :قيل ؟ هو ما اهللا من احلبل 

 يا: (( يقول اهللا ألن؛ ميدوم مكان كل يف النصارى ،النصارى وهم ميدهم الناس من حبل يف اآلن املوجودون

 ؛خيلف ال اهللا من خرب خرب وهذا))  بعض أولياء بعضهم أولياء والنصارى اليهود تتخذوا ال آمنوا الذين أيها

 إنه قلنا اهللا من حلبلا طيب.  مباشر غري أو مباشر إما سرا وإما علنا إما الدنيا أقطار مجيع من متدهم النصارى

 عنهم زال أسلموا إذا ألم ؛اإلسالم من أعم أنه عندي وحيتمل العلم أهل من كثري ذكره ماعلى   اإلسالم

 قد هلم عقوبة غريهم على يسلطهم قد اهللا أن اهللا من حبلأنه  عندي لكن املسلمني من وصاروا اليهودية وصف

 من كانوا إذا السيما عزوجل اهللا إىل يرجعون لعلهم اآلخرين على عقوبة الغلبة يكون هلم  غريهم على يسلطون

 لعلهم خلقه من شاء من عليهم اهللا يسلط فإم امللة هذه عن وأبعدوا وعصوا والسالم الصالة عليه حممد أمة

 لوجدنا العرب وهم اليهود هؤالء نصري يف أنفسهم جعلوا الذين إىل نظرنا لو ؛الواقع هو األمر وهذا يرجعون

 املطلق الكفر إىل بعضهم يف األمر يصل رمبابل  احلق عن منحرفني منهم القيادات ذوي سيما وال النيض أكثرهم

 حنني يف وسلم عليه اهللا صلى الرسول إن رأيت وإذا ؛حيصل ما وحيصل هؤالء عليهم يسلط فلذلك ؛باهللا والعياذ

 بسبب أحد يف اهلزمية عليهم وحصلت ؛بالنفس اإلعجاب بسبب عنهم اهللا رضي الصحابة على اهلزمية حصلت

 جعلوا الذين يف موجود الوصفني كال أن وجدت اآلن عليه هم من على ؟ من على األمر وطبقت املخالفة

 جعلت مسعت ملا قال الذي الناس بعض حدثين إنه حىت نعم؟ لألمر وخمالفة بالنفس إعجاب :باليهود صدورهم

 يومني ذات واليهود سنفعل سنفعل يقول يتبجح العرب ا من مذيعيمذيع إن يقول الستة األيام حرب أبكي

عصيان  النعمة شكر النعمة جزاء لون أيش شف نعم؟ ابيب تل يف كلثوم أم تغين وغدا البحر يف همبحقائ وننحي

 ،اخللق أفضل مع للصحابة حصل ما اإلعجاب هذا لوعال هذاو   االستكبار وهذا التبجح هذا ـ باهللا أعوذاملنعم ـ 

 أيضا كذلك ؛حصل ما وحصل قلة من اليوم نغلب لن قالوا بس ذكري منه شيء وال ربع وال نصف وال حصل ما



 خالصإنه  قالوا ؟ ال الإو  بتأويل محمله عن صرفواان أيضا وهم بسيطة أيضا معصية أحد يف حصلت اليت ملعصيةا

 أتاهم أن األمر وصار ؛يمةنالغجنمع  نروح أن إال بقي وال املسلمون وغلب املشركني على حصلت اهلزمية اآلن

 اآلن الكثرية املعاصي هذه كيف واحدة معصية ؛وحكمته وقدره اهللا بقضاء حصل ما وحصل اخللف من فرسان

 ـ باهللا أعوذـ  ورجعية تأخر اهللا بشريعة احلكم أن يرون لليهود صدورهم جعلوا الذين هؤالء قادة بعض يرى الذي

 ليس )) اهللا من بحبل إال((: تعاىل اهللا قول أن أرى أنا نقول أن همفامل ؛اليهود على هؤالء ينصرونيبغون  كيف

 سبب اهللا من حبل به املراد لكن ؛األمم خري يف وجيعلهم اليهودية من خيرجهم حقيقة اإلسالم ألن ؛اإلسالم هو

 املؤمنني خياطب وسلم عليه اهللا صلي للرسول يقول فاهللا وإال ؛عباده من شاء من على ليسلطهم هلم نصرا يكون

 اآلن)) جدر وراء من أو محصنة قرى في إال جميعا يقاتلونكم ال((  مسلم أنا قال من خياطب هو ما

 ال((: قوله يف اخلطاب ألن ؛الواقع هو هذا ؟ كذلك أليس حنن جدرنا وعلى رؤوسنا فوق من يقاتلوننا

 نقاتلهم ما أننا األسف مع احلقيقةيعين  اآلن حىت ، الصاحل السلف عليه كان مبا اتصفوا ملن ))يقاتلونكم

 مقدسة أرض هذه يقولون ألم باطل لكن بدين يقاتلون هم نعم؟ والقومية بالعروبة ايش نقاتلهم به ؟  باإلسالم

 دينهم كان وإن وهذا هذا بني فرق هذا ،على زعمهم الغاصبني العرب هؤالء من نسرتدها أن نريد األنبياء أرض

 ال ،أبدا ا ننصر ال صفة إىل وذهبنا دينيةال صفةال تركنا حنن أما دينية بصفة يأتون هم لكن بشيء وليس باطل

 ؛املؤمنني نصر العرب نصر ال))  منينؤ الم نصر علينا حقا وكان((  مؤمنون ألم لكن عرب ألم العرب ننصر

 بدين املؤمنني هو ما قضيتكمب ؤمننيامل لكن املؤمنني نصر حقا كان نعم يقولون الناس بعض أن الغريب ومن

 لندن بريطانيا وقصر األبيض والبيتما علموا بعد أن الكرملني  بالقضية املؤمن إن علموا ما بالقضية املؤمنني

 به املؤمنني نصر لكنو  ؛وتعاىل وسبحانه حاشا ؟ ينصرهم أن اهللا على حق أجل بقضاياهم مؤمنون كلهم

 علينا حقا وكان(( ينصرهم أن نفسه على اهللا أوجب الذي هذا ؛شريعتهل واملطبقون وكتبه وبرسله وتعاىل سبحانه

  .)) المؤمنين نصر

 خرب واآلية احلال هذه يف اآلن نراهم ملاذا))  والمسكنة الذلة عليهم وضربت(( : قوله يف االشتباه يزول هنا إذا 

  ؟يتخلف أن ميكن ال صدق حق اهللا وخرب اهللا من

 من وحبل اهللا من بحبل إال ثقفوا ما أين الذلة عليهم ضربت: (( تعاىل بقوله مقيدة هذه اآلية أن ؟فاجلواب 

 عليهم  مضروب هم ولذلك مقيدما  املسكنة لكن فقط الذلة يف تقييد عمران آل يف التقييد وشف))  الناس

 يف اليهودية اجلمعياتلو بذلوا  أبدا درمها حيصلوا أن أمل يف وهم إال قرشا يبذلون ميكن وال كانوا ما أين املسكنة



 والذلة مطلق فاملسكنة شيئا بذلوا ما وإال وابذل مما بأكثر عليهم يعود يرونه غرض أجل من هذه كلها التربعات

    نعم. الناس من وحبل اهللا من حببل إال مقيدة

 أتعشى عاوز إين قال قرش تعريفة .. واحد أدى دمياط راح جاء يهودي واحد يف ، واملسكنة الذلة يف: الطالب

ما  واهللا أنا ويتسلى فقال هو منها يتعشىالدمياطي  راح واحد تتعشى يعين بس حقيقة احلمار يعشوأ  أسلىو 

  اليهود حقيقة يهود . ألننا البلد هذه أنام يف 

   نعم. باءوا))  اهللا من بغضب وباءوا:  ((قال. نعم هذا عنهم حكى األمر هذا حال كل على:  الشيخ

  ؟ ملن اخلطاب))  جميعا يقاتلونكم ال: (( تعاىل قوله:  السائل

  .يستطيعون ما أبدايقابلونا  أن اليهود استطاع ما حقيقي إميان عندنا كان لو يعين للمؤمنني طاب: اخل الشيخ

   قابلونا ما وسبعني ثالث حرب..لكن الستة أيام حرب أيش إىل اآلن  قابلونا ما:  الطالب

  : احلمد هللا إن معنا بعض اإلميان  الشيخ

   حممود وجدنا أناس ماشة أمامنا الشيخكل الذي عرب القناة اهللا أكرب الراية قال  :  الطالب

...  كلهم سلموا فلما راحوا...بعلبة  عليهمهجم ....لوحده..كان يف سرية يهودية ...: يف عسكري  الطالب

عسكري واحد البس ثوب أخضر وحوله ،قالوا كيف تسلموا لعسكري واحد قالوا حنن ماسلمنا لعسكري واحد 

  سرية البسة ثياب بيضاء

 وجها قاتلوناي فلن باإلميان قاتلناهم فإذا للمؤمنني ))يقاتلونكم ال(( اخلطاب إن حال كل ىعل املهم :  الشيخ

 وراء من ال سطوحنا فوق من يقاتلوننا فإم اإلميان بغري قاتلناهم فإذا ؛جدر وراء من أو حمصنة قرى يف إال لوجه

   .جدر

  ؟ للمنافقني طاباخل شيخ: السائل

   ؟ آية أي : الشيخ

  )) جميعا يقاتلونكم ال((:  السائل

   . ليهودل ،املنافقني ليس ال:  الشيخ

   ؟ ))مصرا هبطواا((: تعاىل قوله يف مصر من ملرادا ما شيخ: السائل

  .  مصر تسمى عنيزة األمصار من مصر أي:  الشيخ

  ؟ مصرا هبطواا األمر:  السائل



 التوبيخ يف زيادة هذا بالد كل يف موجود هذا  ... اهللا نسأل هذه ما بغونت بلد أي واحد كل أي:  الشيخ

  . عليهم

  اين هم ؟: السائل

 نافعةال مورااأل السماء من ينزل أن اهللا من فطلبوا والسلوى املن عليهم اهللا أنزل حينما التيه يف هم:  :  الشيخ

   .يبدل الذي هو خري اهللا أسأل إين كيف فقال اللذيذة

 ؛الغضب يف للمصاحبة والباء رجعوا أي باءوا رجعوا ))بغضب باءوا(())  اهللا من بغضب وباءوا((  :قال

 عليهم غضب اهللا إن اهللا  من غضبال يعين لالبتداء من ))اهللا من بغضب(( وتعاىل سبحانه اهللا من والغضب

 منهم وجعل عليه وغضب اهللا لعنه من اهللا عند مثوبة ذلك من بشر أنبئكم هل قل: (( تعاىل  اهللا قال كما

 صفات متاثل ال الكنه ؛صفاته من صفة وتعاىل سبحانه اهللا وغضب))  الطاغوت وعبد والخنازير القرة

 ويفقد الشعر ويقف الوجه وحيمر منا األوداج تنتفخ نغضب عندما حنن ؛املخلوقني صفات متاثل ما املخلوقني

 هو بل شيء كمثله ليس اهللا ألن؛ ال ؟ اهللا غضب يف تكون العوارض هذه هل ؛نعم كذا؟ صوابه اإلنسان

 ما حسب رناسو  ذمتنا بذلك برئت حقيقية صفة الغضب بأن وسلمنا ذا قلنا وإذا ؛عزوجل باهللا يليقغضب 

 من صفة هو وليس االنتقام أي الغضب أهل التحريف يقول: إن بعض الناس بعض يرى ؛ورسوله به اهللا ناأمر 

 يقول األول وعلى ؛منه ينتقم أن أراد أي ))عليه اهللا غضب(( فمعىن االنتقام إرادة أنه آخرون ويرى ؛اهللا صفات

 من شيئا يثبتون وال اإلرادة يثبتون ال الذين هم االنتقام الغضب يقولون فالذين؛ منه انتقم أي عليه اهللا غضب

 سبع ؟ صفة كم هللا يثبتون الذين هم اإلرادة إنه يقولون والذين املخلوقة املنفصلة األفعال يثبتون وإمنا الصفات

 هذاأي  فالغضب ؛خملوقات له ولكن يريد ما اهللا إن يقولون ؛واجلهمية املعتزلة واألول األشعرية وهم ؛صفات

 اهللا إن فنقول املعتزلة وهم األول أما ؛باطل القولني كال ،باطل األمرين وكال؛ اهللا عن املنفصلة والعقوبة العذاب

 غري والشرط انتقمنا بوناضأغ ؟ معناه ويش ))آسفونا(())  منهم إنتقمنا آسفونا فلما: (( قال وتعاىل سبحانه

 نتقمناا فلما املعىن كان فائدة للكالم صار ما منهم انتقمنا مبعىن بوناضأغ آسفونالو كان  هألن ال؟ الإو  املشروط

 الغضب أن على واضحة داللة ذلك فدل منهم انتقمنا بوناأغض فلما ملعىنا ؛له معىن ال هذا منهم نتقمناا منهم

 الغضب إن :قالوا فإذا ؟الغضب إثبات من املانع فما اإلرادة أثبتم إذا :هلم نقول فإننا اآلخرون وأما ؛االنتقام ريغ

 ميل اإلرادة أيضا هلم قلنا ؟عزوجل باهللا يليق ال وهذا العيون وامحراراألوردة  األوداج وانتفاخ القلب غليان هو

 اإلرادة يف يلزمكم الغضب يف يلزمكم فما ؛باهللا يليق ال نقص أيضا وهذا ضرره يدفع أو ينفعه ما إىل اإلنسان

 ما واجلماعة السنة أهل ؟ واضح اإلرادة نفي لزمكم الغضب نفيتم وإن الغضب إثبات لزمكم اإلرادة أثبتم فإذا



 اهللا ننزه ولكننا تعاىلسبحانه و  اهللا صفات كل ونثبت اإلرادة ونثبت الغضب نثبت حنن يقولون شيء إال يلزمهم

 أن املرء على حيرم أنه ونرى ،نتخيلها ال أيضا صفاته نتخيل ال إننا مث ؛ومماثلتهم املخلوقني مشاة عن تعاىل

 العقول وكذلك األبصار تدركه ال وهو العقول به حتيط أن من أعظم ألن اهللا  ؛وتعاىل سبحانه اهللا صفات يتخيل

 على له الثابتة تعاىل اهللا صفات من صفة ؟ واجلماعة السنة أهل عند ولقن ويش الغضب إذا نعم؟ به حتيط ال

   .متثيل وال تكييف بدون احلقيقة وجه

 سبق ما كل إنه الظاهر ،سبق ما كل إليه ملشارا ذلك)) اهللا بآيات يكفرون كانوا بأنهم ذلك( (         

 هو الذي عن أدىن هو للذي سؤاهلم حىت سبق ما كل  ))بغضب وباءوا )) ((الذلة عليهم ضربت(( بس وليس

 ذلك((  اخلريعلى  كلو لس ويوفق الشر من اخلري ويعرف اخلري إىل يهدى املؤمن ألن ؛الكفر بأسباب هذا خري

 مضى فيما كانوا))  يكفرون كانوا((  للسببية لباءا ))بأنهم((: وقوله.   كله ذكر ما أي ))ذلك(( إذا))  بأنهم

 ؛السرت من مأخوذ :العلماء قال الكفر ))يكفرون(())  اهللا بآيات يكفرون((  ؛متصفون متصفون؟ أم على أو

 وعدم  سرتها معناه اهللا بآيات والكفر ؛مرةالث يسرت ألنه كافورال ىيسم مرةثال يسرت ألنه النخلة وركاف ومنه

 قال اهللا آيات يكفرون قال ما ))اهللا بآيات يكفرون(( بالباء ديتفع اجلحد معىن ضمنت وهلذا ؛ا االعرتاف

 وقوله                                                                                             .اهللا بآيات

 تتعلق والكونية بالعبادة تتعلق الشرعية ؛والشرعية الكونية كالمها، ؟ شرعية الإو  الكونية))  اهللا بآيات: (( تعاىل

 هم ما النبيني يقتلون اهللا على جرأة باهللا أعوذ)) النبيين ويقتلون((  ثانيا   .وذا ذا يكفرون فهم بالربوبية

   .احلق بغري النبيني يقتلون  فقط يكذبوم

 املشهورة وهي ))عليهم(( :قراءات ثالث فيها ))الذلة عليهم وضربت(( قبلها نعم قراءتان فيها ))والنبيني((   

 عليهم ضربت(( ))عليهم(( أو ))عليهم(( أو ))عليهم(( اهلاء ضم ا؟بينهم والفرق ))عليهم(( والثاين ؛اآلن

 وهو النبأ من ))لنبيئينا(( :والثانية )؛)لنبيينا((: قراءتان فيها))  النبيين: (( وقوله  نعم قراءات ثالث )) الذلة

   .اإلخبار

 هذا الواقع لبيان قيد وهذا))  الحق بغير: (( وقوله ؛بالباطل بل يعين))  الحق بغير النبيين يقتلون: (( وقوله 

 شرطا وليس الواقع لبيان القيد هذا إن أقول ؛ شفبفعلهم عليهم للتشنيع فعلهمب وللتشنيع الواقع لبيان القيد

   ل األنبياءت، كل قأبدا حبق نيب قتل ميكن ما ألنه ؟ شرطا ليس أليش


